Prin accesarea acestei opţiuni aveţi posibilitatea să definiţi furnizorii de servicii pentru achitarea
facturilor dvs.
Aveţi posibilitatea să definiţi furnizori numai pentru acele companii, care au încheiat contract cu
MAIB - aceasta listă vi se pune la dispoziţie la definirea furnizorului.
1.

Selectaţi submeniul Setare Furnizor de Servicii din meniul Plăţi pentru servicii.

2. Introduceţi detaliile furnizorului:

a) Organizaţia - selectaţi furnizorul din lista disponibilă (în listă sunt indicaţi furnizorii, care au încheiat
contract cu MAIB)
b) Număr Contract - numărul dvs. de referinţă pentru furnizorul de servicii:
A. Gas Natural Fenosa
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1111111

B. Apă-Canal Chişinău:

1111

C. Infocom
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11111

AP1111

D. Moldtelecom:

1111111

(se introduce primul bloc de cifre; cifrele indicate după spaţiu NU se indică)

1111111 1

E. Chişinău-Gaz

111/1111111

F. Sun-TV
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111111

c)

d)

3.

Alias – (opţional) nume atribuit de dvs. furnizorului de servicii. Acesta poate fi aplicat pentru
comoditatea dvs. în cazul în care aveţi mai multe facturi pentru acelaşi furnizor de servicii: aveţi
posibilitatea să atribuiţi nume proprii furnizorului de servicii din fiecare factură.
Număr Cont - contul dvs. bancar, din care se va efectua plata (la necesitate, la achitarea facturilor
aveţi posibilitatea să selectaţi şi un alt cont, din care se va efectua transferul).
Tastaţi butonul Transmite. Veţi primi următorul mesaj:

Pentru a seta următorul furnizor de servicii veţi urma indicaţiile expuse în punctele 1-3.
___________________________________________________________________________________
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Prin intermediul acestui serviciu aveţi posibilitatea să vizualizaţi sau să ştergeti furnizorii de servicii
definiţi de dvs.
În cazul în care doriţi să modificaţi careva date ale furnizorului, atunci va fi nesesar să ştergeţi informaţia
despre furnizor şi să setaţi din nou datele despre acesta prin submeniul Setare Furnizor de Servicii.
___________________________________________________________________________________
Cum să vizualizez detaliile unui furnizor de servicii?
Selectaţi submeniul Redactare Furnizori de servicii din meniul Plăţi pentru servicii.
Se va afişa lista furnizorilor de servicii definiţi de dvs.
Toate detaliile acestora sunt afişate pe acest ecran:

Cum să sterg un furnizor de servicii?
Selectaţi submeniul Redactare Furnizori de servicii din meniul Plăţi pentru servicii.
Se va afişa lista furnizorilor de servicii definiţi de dvs.
1.

Selectaţi furnizorul de servicii necesar şi tastaţi butonul Şterge.

2.

În fereastra de dialog care apare tastaţi butonul DA, pentru confirmarea acţiunii.

NOTĂ: Tastaţi butonul NU dacă doriţi să renunţaţi la acţiunea de ştergere.
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___________________________________________________________________________________

Cu ajutorul acestui serviciu aveţi posibilitatea să achitaţi facturile furnizorilor de servicii, care au
încheiat un contract cu MAIB.
Achitarea facturilor se va efectua numai în monedă naţională.
Aveţi posibilitatea să achitaţi facturile imediat (în timp real) sau să programaţi achitarea lor pentru o data în
viitor (până la 30 zile în avans).

1.

Selectaţi submeniul Plata facturilor din meniul Plăţi pentru servicii.
Se afişează lista furnizorilor de servicii (definiţi anterior de dvs.) cu detaliile aferente acestora:
a) Organizaţia - numele organizaţiei beneficiare;
b) Număr Contract - numărul dvs. de referinţă pentru furnizorul de servicii;
c) Număr Cont - contul dvs. bancar, din care se va efectua plata (la necesitate aveţi posibilitatea să
selectaţi şi un alt cont la achitare);
d) Alias - numele atribuit de dvs. furnizorului de servicii.
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2. Selectaţi furnizorii de servicii pentru care intenţionaţi să achitaţi facturile.
3. Tastaţi butonul Solicitare Facturi.
Sistemul va afişa lista de facturi disponibilă pentru furnizorii selectaţi.

4. Selectaţi factura necesară şi tastaţi butonul Mai departe.
5. Se va afişa ecranul cu detaliile facturii spre plată.

NOTĂ: Dacă factura permite achitare parţială, introduceţi Suma spre plată pentru fiecare serviciu separat
şi apoi tastaţi butonul Recalculează. Suma totală spre plată va fi recalculată.
Nu se acceptă achitarea în sumă mai mare decât cea setată în factură.
6. La necesitate selectaţi un alt cont al dvs. din care se va efectua transferul pentru achitarea plăţii.
NOTĂ: Contul selectat în mod implicit depinde de setările efectuate de dvs. la definirea furnizorului de
servicii.
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7. Tastaţi butonul Transmite.
Astfel, sunteţi direcţionat către ecranul de confirmare a transferului:

8. Tastaţi butonul Confirmare pentru a continua.
Pentru finalizarea operaţiunii, este necesar să autorizaţi tranzacţia, prin metoda de autorizare pentru care aţi
optat la abonare.
Daca aţi optat pentru autorizare prin parolă de unică folosinţă (OTP):
a) La tastarea butonului Confirmare sistemul generează parola de unică folosinţă (OTP) şi o expediază
prin e-mail/SMS, în dependenţă de metoda de recepţionare a parolelor pentru care aţi optat la
abonare.
NOTĂ: În cazul în care, din anumite motive, nu recepţionaţi parola de unică folosinţă (OTP) la momentul
efectuării plăţii, tranzacţia este salvată şi aveţi posibilitatea să o autorizaţi mai târziu, prin ecranul
Stare/Istorie Plăţi.
b) Introduceţi parola de unică folosinţă (OTP) recepţionată în câmpul corespunzător.

c)

Pentru finalizarea tranzacţiei tastaţi butonul Transmite.
În cazul în care la abonare aţi optat pentru opţiunea de recepţionare a confirmărilor privind efectuarea
tranzacţiilor, veţi recepţiona la e-mail sau prin SMS, în dependenţă de selectată, un mesaj privind
statutul tranzacţiei.

Daca aţi optat pentru autorizare cu Semnătura Digitală:
a) Selectaţi opţiunea Fişier, dacă certificatul digital este disponibil pe staţia dvs. de lucru sau alt suport de
unde acesta poate fi citit. Introduceţi parola certificatului şi tastaţi butonul Transmite.
b) Selectaţi opţiunea eToken/CryptoCard, dacă certificatul digital este disponibil pe suportul securizat.
Introduceţi PIN-ul suportului securizat, selectaţi certificatul digital şi tastaţi butonul Transmite.
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În cazul în care la abonare aţi optat pentru opţiunea de recepţionare a confirmărilor privind efectuarea
tranzacţiilor, veţi recepţiona la e-mail sau prin SMS, în dependenţă de selectată, un mesaj privind
statutul tranzacţiei.
NOTĂ: Tastaţi butonul Înapoi pentru revenirea la ecranul precedent sau tastaţi butonul Anulează pentru a
reveni la ecranul principal.

